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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ierosina, ka vispiemērotākie kritēriji, lai racionāli novērtētu ar Eiropas Konstitūcijas 
Līgumu saistītos aktuālos pārdomājamos jautājumus, ir lielāka efektivitāte ES nozaru
konkurētspējas veicināšanā un ES sabiedrības apveltīšana ar rīkiem un instrumentiem, lai 
varētu risināt globalizācijas radītos uzdevumus;

2. uzskata, ka papildus institucionālo jautājumu apspriešanai Eiropas mēroga dialogam par 
Konstitūcijā noteikto politiku būtību jācenšas arī parādīt, kādu labumu Eiropas pilsoņiem 
sniedz Kopiena un it īpaši Konstitūcija; turklāt ierosina, ka turpmākās ES prezidentūras 
varētu izvirzīt Eiropas jautājumos pieredzējušas augsta līmeņa amatpersonas, kuru 
uzdevums būtu veicināt nopietnas debates par Eiropas Konstitūcijas mērķi;

3. uzskata, ka šajās debatēs ieguldījums jādod intensīvām Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentu attiecībām;

4. uzskata, ka pārdomu laiks jāizmanto ne tikai, lai pilsoņiem izskaidrotu iespējas, ko sniegtu 
Konstitūcija, bet arī lai izskaidrotu, ka Eiropas Savienības efektivitāte ir atkarīga no ciešas 
un efektīvas sadarbības starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm lēmumu pieņemšanā un 
īstenošanā;

5. uzskata, ka Konstitūcija uzlabo lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz kosmosa, 
enerģētikas un pētniecības politiku un ka tas varētu būt svarīgu ieguldījumu nesošs 
faktors, lai nodrošinātu Eiropas Savienībai nozīmīgāku lomu drošas un ilgtspējīgas vides 
veidošanā;

6. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Konstitūciju enerģētikas politikai ir atsevišķs tiesisks 
pamats, kas nosaka koplēmuma procedūru ar kvalificēta vairākuma balsojumu (III – 256 
pants), un ka tā ir Eiropas Savienības un dalībvalstu dalītā kompetencē; uzskata, ka tas 
Eiropas Savienībai dod iespēju papildināt valstu enerģētikas politiku, ieviešot efektīvus 
pasākumus attiecībā uz energoapgādes drošību, energotaupību, energoefektivitāti un 
alternatīvo enerģijas veidu, it īpaši atjaunīgās enerģijas, veicināšanu;

7. uzskata, ka pārdomu laiku ir vēlams izmantot, lai ar sabiedrību pārrunātu ES mēroga 
rūpniecības politikas nepieciešamo ieguldījumu kā līdzekli, kas atbalstītu dalībvalstu 
centienus pārstrukturēt katrai valstij specifiskās rūpniecības bāzes nolūkā radīt jaunas 
darba vietas ļoti mainītā vidē;

8. atbalsta uzskatu, ka labi strukturēta pētniecības un jauninājumu politika varētu dod jaunu 
stimulu Eiropas rūpniecībai, it īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem;

9. iesaka, lai pat pašlaik, pārdomu laika agrīnā stadijā, Parlaments pieprasītu pētniecības un 
attīstības pienācīgu finansējumu, ņemot vērā bieži citēto pētniecības nozīmību Lisabonas 
stratēģijas mērķu sasniegšanā.


